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Extra Energi, 15 kg kr 580,00 
Toppfôr Norge gir deg Extra Energi fra Jahti&Vati. Extra Energi har 
blitt utviklet av spesialister for aktive hunder. Fettet i maten er 
lettabsorberende, og inneholder viktige fett- og aminosyrer som dekker 
hundens behov. Dette kombinert med rett mengde næringsmidler, 
mineraler og vitaminer, sikrer hundens prestasjon under stor 
belastning. Extra Energi er et velsmakende fôr for hunder som er 
svært aktive. 47% kjøtt. Protein/fett: 28/24 

 

Energi, 15 kg kr 525,00 

Toppfôr Norge gir deg Energi fra Jahti&Vahti. Energi er utviklet og 
produsert for aktive hunder. Energi er kjøttrikt og den inneholder ikke 
hvete, som kan forårsake allergier. Maten inneholder heller ikke soya. 
Energi inneholder alle de essensielle vitaminer, mineraler og 
sporstoffene som trengs for å holde hunden din i form.  Energi 
inneholder ingen konserverings-, aroma-, eller fargetilsetninger. 

32% kjøtt. Protein/fett: 25/17 

 



Kylling og ris, 15 kg kr 515,00 
Toppfôr Norge gir deg Kylling og Ris fra Jahti&Vahti. Kylling og Ris 
er et komplett fôr med det næringsinnholdet hunden din trenger. 
Eksperter på hundemat har utviklet og fått frem et fantastisk fôr til 
hunden din der vi bare benytter protein, ris og fjærfefett av absolutt 
høyeste kvalitet. Kylling og Ris er et vedlikeholdsfôr og passer også 
for hunder med sensitiv mage. Kylling og Ris inneholder ikke hvete, 
soya, kunstige farge, smakstilsetninger eller konserveringsmidler. 
36,5% kjøtt. Protein/fett: 25/13.  

 

Lam og ris, 10 kg kr 420,00 

ToppFôr Norge gir deg Lam og Ris fra Jahti&Vahti. Lam og Ris er 
et meget bra alternativ til fôr som inneholder hønse-, svin-, eller 
storfekjøtt. Fôret inneholder bare lam og protein av høyeste kvalitet. 
Det magre innholdet og den høye andelen ris, gjør fôret lett å 
fordøye. Lam og ris inneholder moderate mengder proteiner og fett. 
Det inneholder ikke hvete, fisk eller soya. Fôret inneholder ingen 
konserverings-, smak,- eller fargetilsetninger. Lam og Ris passer 

bra for hunder med lav eller normal aktivitet. Protein/fett: 23/10 

 
Lettfôr, 15 kg kr 455,00 
Toppfôr Norge gir deg Lettfôr fra Jahti&Vahti. Lettfôr er hundemat for 
hunder som beveger seg mindre/forbruker mindre energi. Lettfôr 
passer også for eldre hunder. Fôret er utviklet av eksperter som har 
brukt høykvalitets råvarer, og holder dermed hunden din i god form. 
Lettfôr inneholder protein av høy kvalitet, fiber samt alle mineraler og 
sporstoffer som hunden behøver. Maten inneholder ikke 
konserverings-, smak- eller fargetilsetninger. Lettfôr inneholder ikke 

hvete, fisk eller soya. 26,5% Kjøtt. Protein/fett: 20/8  



 

Junior, 15 kg kr 475,00 
Toppfôr Norge gir deg Junior fra Jahti & Vahti. Junior er en fullkost 
for voksende hunder og inneholder bla. omega 3 og omega 6. 
Junior er lagd med råvarer av høy kvalitet og er god for 
fordøyelsen. Det mangfoldige fôret gjør at skjelettet og muskulaturen 
utvikles godt. Jahti&Vahti junior inneholder rikelig av godtsmakende 
proteinrikt hønsekjøtt. Kalori-proteinforholdet er optimalt, og fôret 
anbefales fra rundt 18 uker til ett og et halvt års alder. 
Junior inneholder ingen konserverings-, smak,- eller fargetilsetninger. 

27% Kjøtt. Protein/fett: 25/12.  

 

Valp, 10 kg kr 420,00 
Toppfôr Norge gir deg Valp fra Jahti&Vahti. Valp er fullkost for 
voksende valper (fra 8-18 uker) og drektige eller ammende tisper. 
Produktet inneholder alle nødvendige næringsstoffer og vitaminer i 
en balansert form. Valp har blitt utviklet av spesialister, og 
inneholder verken hvete eller syntetiske konserveringsmidler. 
Dette fôret gir valpen din en god start – styrker vekst, utvikling og 
er med på å gi en fin pels. 43 % Kjøtt. Protein/fett: 29/17  

 

Jahti&Vahti Kjøttpølse 
kr 55,00 

Jahti&Vahti Kjøtt-måltid for hunder er produsert 
av ferske finske kjøttvarer. Produktet kan 
serveres som det er eller sammen med tørrfor. 

Innhold: Okse- og svinekjøtt, soya, rødbetfiber, linfrø, krydder og vitaminer. 
Inneholder balanserte mengder av kalsium og fosfor. Tilsatt Konserveringsmiddel 
(E250) godkjent av EU. Produktet oppbevares uåpnet i romtemperatur. Pølse som er 
åpnet kan oppbevares inntil 5 døgn i kjøleskap. Protein/fett/vann: 21,5/19,5/51,9.  

Vipps 950 41484  

Er det noen produkter du savner har jeg de på lager i Alta, kontakt 

meg så ordner vi det 😊. Telefon 950 41484. 

Kontonr: 9710 12 38206  www.toppfor.no  

http://www.toppfor.no/

